
 BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Rancang Bangun 

Rancang merupakan serangkaian prosedur untuk menerjemahkan hasil 

analisa dari sebuah sistem ke dalam bahasa pemrograman untuk mendeskripsikan 

dengan detail bagaimana komponen-komponen sistem diimplementasikan 

Pressman (2002). Sedangkan pengertian bangun atau pembangunan sistem adalah 

kegiatan menciptakan sistem baru maupun mengganti atau memperbaiki sistem 

yang telah ada baik secara keseluruhan maupun sebagian Pressman (2002). Dengan 

demikian pengertian rancang bangun merupakan kegiatan menerjemahkan hasil 

analisa ke dalam bentuk paket perangkat lunak kemudian menciptakan sistem 

tersebut ataupun memperbaiki sistem yang sudah ada. 

2.2 Media Pembelajaran Interaktif 

 Media adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber 

informasi kepada penerima informasi. Secara etimologis multimedia berasal dari 

kata multi (Bahasa latin, nouns) yang berarti banyak, bermacam-macam, dan 

medium (Bahasa Latin) yang berarti sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan 

atau membawa sesuatu. Beberapa definisi multimedia menurut beberapa ahli 

diantaranya: 

1. Multimedia menurut Turban, dkk (2002) merupakan kombinasi dari     

paling sedikit dua media input atau output. Media ini dapat berupa audio 

(suara, musik), animasi, video, teks, grafik dan gambar. 

2. Multimedia menurut Robin dan Linda (2001) adalah alat yang dapat         

menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang 

mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio dan video. 

3. Multimedia dalam konteks komputer menurut Hofstetter (2001) adalah 

pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, 

audio, video, dengan menggunakan tool yang memungkinkan pemakai 

berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. 
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4. Multimedia menurut Wahono (2007) adalah perpaduan antara teks, grafik, 

sound, animasi, dan video untuk menyampaikan pesan kepada publik. 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

multimedia merupakan perpaduan antara berbagai media (format file) yang berupa 

teks, gambar (vektor atau bitmap), grafik, sound, animasi, video, interaksi yang 

telah dikemas menjadi file digital (komputerisasi), digunakan untuk menyampaikan 

pesan kepada publik. 

 Menurut Wahono (2007) pemanfaatan multimedia sangatlah banyak 

diantaranya untuk media pembelajaran, game, film, medis, militer, bisnis, desain, 

arsitektur, olahraga, hobi, iklan atau promosi. Bila pengguna mendapatkan 

keleluasaan dalam mengontrol multimedia tersebut, maka hal ini disebut 

multimedia interaktif.  

 Sedangkan pembelajaran adalah usaha guru untuk menjadikan siswa 

melakukan kegiatan belajar. Menurut Miarso (2004), media pembelajaran adalah 

sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, 

perasaan perhatian, dan kemampuan anak didik sehingga dapat mendorong 

terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan dan terkendali. Dengan 

demikian dapat disimpulkan media pembelajaran interaktif adalah sesuatu  yang  

digunakan  dalam  proses  pembelajaran,  dengan  kata  lain  untuk  menyalurkan  

pesan  (pengetahuan,  keterampilan  dan  sikap)  serta  dapat  merangsang  pikiran,  

perasaan,  perhatian  dan  minat  belajar siswa  sehingga  secara  sengaja  proses  

belajar  terjadi,  bertujuan  dan  terkendali yang mana pengguna dapat dengan 

leluasa dalam mengontrol media pembelajaran tersebut. 

 Menurut Anwar (2009), media pembelajaran dibagi menjadi beberapa 

bagian diantaranya: 

1. Media visual misalnya gambar, foto, sketsa, diagram, bagan.  

2. Media audio contohnya radio dan kaset-audio.  

3. Media Audio-Visual contohnya media video yang banyak dikembangkan 

untuk keperluan pembelajaran yang dikemas dalam bentuk CD, media 

komputer. 
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 Secara umum manfaat media pembelajaran adalah memperlancar interaksi 

antara guru dengan siswa sehingga kegiatan pembelajaran lebih afektif dan efisien. 

Sedangkan secara lebih khusus manfaat media pembelajaran menurut (Mustikasari, 

2008) adalah: 

1. Penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Media 

pembelajaran dapat membantu menghindari penafsiran yang berbeda antar 

guru serta mengurangi terjadinya kesenjangan informasi diantara siswa 

dimanapun berada. 

2. Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Media dapat 

menampilkan informasi melalui suara, gambar, gerakan dan warna, baik 

secara alami maupun manipulasi, sehingga membantu guru untuk 

menciptakan suasana belajar menjadi lebih hidup, tidak monoton dan tidak 

membosankan. 

3. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Media dapat memfasilitasi 

terjadinya komunikasi dua arah secara aktif. 

4. Efisiensi dalam waktu dan tenaga. Tujuan belajar akan lebih mudah tercapai 

secara maksimal dengan waktu dan tenaga seminimal mungkin. Guru tidak 

harus menjelaskan materi ajar secara berulang-ulang, sebab dengan sekali 

sajian menggunakan media, siswa akan lebih mudah memahami pelajaran. 

5. Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Media pembelajaran dapat 

membantu siswa menyerap materi belajar lebih mandalam dan utuh. Bila 

dengan mendengar informasi verbal dari guru saja, siswa kurang memahami 

pelajaran, tetapi jika diperkaya dengan kegiatan melihat, menyentuh, 

merasakan dan mengalami sendiri melalui media pemahaman siswa akan 

lebih baik. 

6. Media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan dimana saja dan 

kapan saja. Media pembelajaran dapat dirangsang sedemikian rupa 

sehingga siswa dapat melakukan kegiatan belajar dengan lebih leluasa 

dimanapun dan kapanpun tanpa tergantung seorang guru. Perlu kita sadari 

waktu belajar di sekolah sangat terbatas dan waktu terbanyak justru di luar 

lingkungan sekolah. 
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7. Media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses 

belajar. Proses pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga siswa lebih 

berminat terhadap ilmu pengetahuan dan gemar mencari sendiri sumber-

sumber ilmu pengetahuan. 

8. Mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Guru dapat 

berbagi peran dengan media sehingga banyak memiliki waktu untuk 

memberi perhatian pada aspek-aspek edukatif lainnya, seperti membantu 

kesulitan belajar siswa, pembentukan kepribadian, memotivasi belajar, dan 

lain-lain. 

 Menurut Sutopo (2003) interaktif adalah penggunaan satu komputer untuk 

satu orang atau pemakai yang diberikan suatu kemampuan untuk mengontrol 

elemen-elemen yang ada seperti keyboard, mouse, atau alat input lainnya. 

Menurut Warsita (2008) interaktif adalah hal yang terkait dengan 

komunikasi dua arah atau satu hal bersifat melakukan aksi, saling aktif dan saling 

berhubungan serta mempunyai timbal balik antara satu dengan lainnya. Menurut 

Thorn (2006) mengajukan enam kriteria untuk menilai multimedia interaktif, yaitu 

kemudahan navigasi, kandungan kognisi, presentasi informasi, integrasi media, 

artistik dan estetika dan fungsi secara keseluruhan.  

1. Teks 

Teks adalah simbol berupa medium visual yang digunakan untuk 

menjelaskan bahasa lisan. Teks memiliki berbagai macam jenis bentuk atau 

tipe (sebagai contoh: Time New Roman, Arial, Comic San MS), ukuran dan 

wana. Satuan dari ukuran suatu teks terdiri dari length dan size. Length 

biasanya menyatakan banyaknya teks dalam sebuah kata atau halaman. Size 

menyatakan ukuran besar atau kecil suatu huruf. Standar teks memiliki size 

10 atau 12 poin. Semakin besar size suatu huruf maka semakin tampak besar 

ukuran huruf tersebut. 

2. Grafik 

Grafik adalah suatu medium berbasis visual. Seluruh gambar dua dimensi 

adalah grafik. Apabila gambar di-render dalam bentuk tiga dimensi, maka 

tetap disajikan melalui medium dua dimensi. Hal ini termasuk gambar yang 
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disajikan lewat kertas, televisi ataupun layar monitor. Grafik bisa saja 

menyajikan kenyataan (reality) atau hanya berbentuk iconic. Contoh grafik 

yang menyajikan kenyataan adalah foto dan contoh grafik yang berbentuk 

iconic adalah kartun seperti gambar yang biasa dipasang di pintu toilet 

untuk membedakan toilet laki-laki dan perempuan. Grafik terdiri dari 

gambar diam dan gambar bergerak. Contoh dari gambar diam yaitu foto, 

gambar digital, lukisan, dan poster. Gambar diam biasa diukur berdasarkan 

size (sering disebut juga canvas size) dan resolusi. Contoh dari gambar 

bergerak adalah animasi, video dan film. Selain bisa diukur dengan 

menggunakan size dan resolusi, gambar bergerak juga memiliki durasi. 

3. Audio 

 Audio atau medium berbasis suara adalah segala sesuatu yang bisa didengar 

dengan menggunakan indera pendengaran. Contoh narasi, lagu, sound 

effect, backsound. 

4. Interaktivitas 

Interaktivitas bukanlah medium, interaktivitas adalah rancangan dibalik 

suatu program multimedia. Interaktivitas mengijinkan seseorang untuk 

mengakses berbagai macam bentuk media atau jalur di dalam suatu program 

multimedia sehingga program tersebut dapat lebih berarti dan lebih 

memberikan kepuasan bagi pengguna. Interaktivitas dapat disebut juga 

sebagai interface design atau human factor design. Interaktivitas dapat 

dibagi menjadi dua macam struktur, yakni struktur linear dan struktur non 

linear. Struktur linear menyediakan satu pilihan situasi saja kepada 

pengguna sedangkan struktur nonlinear terdiri dari berbagai macam pilihan 

kepada pengguna. 

Dalam dunia pendidikan proses belajar mengajar yang interaktif tentu lebih 

menyenangkan dibandingkan bila hanya mendengar dan mencatat penjelasan guru. 

Pengertian pembelajaran interaktif adalah mengajak siswa untuk melibatkan 

pikiran, penglihatan, pendengaran dan keterampilan sekaligus, salah satunya adalah 

sambil menulis. Dengan proses belajar interaktif, siswa dirangsang untuk bertanya, 
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menjawab dan mengemukakan pendapatnya dan disaat yang sama mengerjakan 

tugas yang diberikan oleh guru, baik itu tugas perseorangan atau kelompok. 

2.3 Anak Usia Dini 

Anak usia dini adalah anak yang berada pada usia 0-8 tahun. Menurut 

Yulianti (2010), anak usia dini adalah anak yang berusia antara 3-6 tahun. 

Sedangkan hakikat anak usia dini adalah individu yang unik dimana ia memiliki 

pola pertumbuhan dan perkembangan dalam aspek fisik, kognitif, sosioemosional, 

kreativitas, bahasa dan komunikasi yang khusus yang sesuai dengan tahapan yang 

sedang dilalui oleh anak tersebut. Dari berbagai definisi, peneliti menyimpulkan 

bahwa anak usia dini adalah anak yang berusia 0-8 tahun yang sedang dalam tahap 

pertumbuhan dan perkembangan, baik fisik maupun mental. 

Masa anak usia dini sering disebut dengan istilah “golden age” atau masa 

emas. Pada masa ini hampir seluruh potensi anak mengalami masa peka untuk 

tumbuh dan berkembang secara cepat dan hebat. Perkembangan setiap anak tidak 

sama karena setiap individu memiliki perkembangan yang berbeda. Makanan yang 

bergizi dan seimbang serta stimulasi yang intensif sangat dibutuhkan untuk 

pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Apabila anak diberikan stimulasi secara 

intensif dari lingkungannya, maka anak akan mampu menjalani tugas 

perkembangannya dengan baik. 

2.4 Model Pengembangan Sistem  

Dalam penelitian ini, model pengembangan sistem yang digunakan adalah 

waterfall. Waterfall disebut model sekuensial linier atau alur hidup perangkat lunak 

secara sekuensial atau terurut dimulai dari perencanaan, analisis, perancangan, 

implementasi, pengujian, dan pemeliharaan (Nugroho, 2010). Seperti yang terlihat 

pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 Ilustrasi Model Waterfall 

(Sumber: Nugroho, 2010) 

2.4.1 Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan (planning) adalah menyangkut studi tentang kebutuhan 

pengguna (user specification), studi-studi kelayakan (feasibility study) baik secara 

teknis maupun secara teknologi serta penjadwalan pengembangan suatu proyek 

sistem informasi  atau perangkat lunak. 

2.4.2 Tahap Analisis 

Langkah ini merupakan analisa terhadap kebutuhan sistem. Pengumpulan 

data dalam tahap ini bisa melakukan sebuah penelitian, wawancara atau studi 

literatur. Sistem analis akan menggali informasi sebanyak-banyaknya dari user 

sehingga akan tercipta sebuah sistem komputer yang bisa melakukan tugas-tugas 

yang diinginkan oleh user tersebut. Tahapan ini akan menghasilkan dokumen user 

requirtment atau bisa dikatakan sebagai data yang berhubungan dengan keinginan 

user dalam pembuatan sistem. Dokumen ini lah yang akan menjadi acuan sistem 

analis untuk menerjemahkan ke dalam bahasa pemrogram. 

2.4.3 Tahap Perancangan 

Tahapan dimana dilakukan penuangan pikiran dan perancangan sistem 

terhadap solusi dari permasalahan yang ada dengan menggunakan perangkat 

Perencanaan 

Analisis 

Perancangan 

Implementasi 

Pengujian 

Pemeliharaan 
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pemodelan sistem seperti UML diantara seperti class diagram, use case diagram, 

activity diagram dan sequence diagram. 

2.4.4 Tahap Implementasi 

Tahap implementasi adalah adalah tahap dimana kita 

mengimplementasikan perancanagan sistem ke situasi nyata, disini kita akan 

berurusan dengan pemilihan perangkat keras dan penyusunan perangkat lunak. 

2.4.5 Tahap Pengujian 

Tahap pengujian adalah tahap dimana sistem yang baru diuji kemampuan 

dan keefektifannya sehingga didapatkan kekurangan dan kelemahan sistem yang 

kemudian dilakukan pengkajian ulang dan perbaikan terhadap aplikasi menjadi 

lebih baik dan sempurna. 

2.4.6 Tahap Pemeliharaan 

Perangkat lunak yang sudah disampaikan kepada pelanggan pasti akan 

mengalami perubahan. Perubahan tersebut bisa karena mengalami kesalahan 

karena perangkat lunak harus menyesuaikan dengan lingkungan baru, atau karena 

pelanggan membutuhkan perkembangan fungsional. 

2.5 Pengertian UML 

Berikut ini definisi Unified Modeling Language (UML) menurut para ahli:  

1. Menurut (Hend, 2006) “Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa 

yang telah menjadi standard untuk visualisasi, menetapkan, membangun 

dan mendokumentasikan artifak suatu sistem perangkat lunak”.  

2. Menurut (Nugroho, 2005). “Unified Modeling Language (UML) adalah alat 

bantu analisis serta perancangan perangkat lunak berbasis objek”.  

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan diatas dapat ditarik  

kesimpulan bahwa “Unified Modeling Language (UML) adalah sebuah bahasa 

yang berdasarkan grafik atau gambar untuk menvisualisasikan, menspesifikasikan, 

membangun dan pendokumentasian dari sebuah sistem pengembangan perangkat 

lunak berbasis  Object Oriented (OO)”. 
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2.5.1 Use Case Diagram 

 Use case atau diagram use case merupakan pemodelan untuk kelakuan 

(behavior) sistem informasi yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah 

interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. 

Secara kasar, use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di 

dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-

fungsi itu (Shalahuddin, 2013). Use case mendeskripsikan siapa yang akan 

menggunakan sistem dan dalam cara apa pengguna mengharapkan interaksi dengan 

sistem itu (Whitten, 2004). Simbol use case diagram dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Simbol Use Case Diagram 

 

 

Simbol Nama Keterangan 

 

    Nama aktor
 

Actor 

Actor adalah segala sesuatu yang 

berinteraksi langsung dengan sistem 

aplikasi komputer, seperti orang, benda 

atau lainnya. Tugas actor adalah 

memberikan informasi kepada sistem dan 

dapat memerintahkan sistem agar 

melakukan sesuatu tugas. 

 

Use Case 

Use case digambarkan sebagai lingkaran 

elips dengan nama use case dituliskan di 

dalam elips tersebut. 

 

Assosiation 

Relationship 

Asosiasi digunakan untuk menghubungkan 

actor dengan use case. Asosiasi 

digambarkan dengan garis  yang 

menghubungkan Actor dengan use case. 

 
Generalization 

Relationship 

Generalization menunjukkan hubungan 

antara elemen yang lebih umum ke elemen  

yang  lebih  spesifik. 
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Tabel 2.1 Simbol Use Case Diagram (Lanjutan) 

 (Sumber: Shalahuddin, 2013) 

2.5.2 Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) atau aktivitas dari 

sebuah sistem atau proses bisnis. Yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa 

diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan aktor, 

tetapi aktivitas apa yang dapat dilakukan oleh sistem. 

Diagram aktivitas juga banyak digunakan untuk mendefinisikan hal-hal 

berikut: 

1. Rancangan proses bisnis dimana setiap urutan aktivitas yang digambarkan 

merupakan proses bisnis sistem yang didefinisikan. 

2. Urutan atau pengelompokkan tampilan dari sistem (user interface) dimana 

setiap aktivitas dianggap memiliki sebuah rancangan antarmuka tampilan. 

3. Rancangan pengujian dimana setiap aktivitas dianggap memerlukan sebuah 

pengujian yang perlu didefinisikan kasus ujinya. 

4. Rancangan menu yang ditampilkan pada perangkat lunak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<extend>> 

 

Extend 

Relationship 

Extend menunjukkan bahwa suatu bagian 

dari elemen di garis tanpa panah bisa 

disisipkan kedalam elemen yang ada di 

garis dengan panah.    

 

 

<<include>> 

 

Include  

Relationship 

Include menunjukkan suatu bagian  dari  

elemen  (yang  ada  digaris  tanpa  panah) 

memicu eksekusi bagian dari elemen lain 

(yang ada di garis dengan panah). 
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Tabel 2.2. Simbol Activity Diagram 

Simbol Deskripsi 

Status awal 

 

Status awal aktivitas sistem, sebuah diagram 

aktivitas memiliki sebuah status awal. 

Aktivitas 

 

Aktivitas yang dilakukan sistem, aktivitas 

biasanya diawali dengan kata kerja. 

Percabangan / decision 

 

Asosiasi percabangan dimana jika ada pilihan 

aktivitas lebih dari satu. 

Penggabungan / join 

 

Asosiasi penggabungan dimana lebih dari satu 

aktivitas digabung menjadi satu. 

Status akhir 

 

Status akhir yang dilakukan sistem, sebuah 

diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir. 

(Sumber: Shalahuddin, 2013) 

2.6 Black Box Testing 

Black Box testing (pengujian kotak hitam) menurut Shalahuddin dan Rosa 

(2013) adalah menguji perangkat lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpa 

menguji desain dan kode program. Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui 

apakah fungsi-fungsi, masukan, dan keluaran dari perangkat lunak sesuai dengan 

spesifikasi yang dibutuhkan. Black Box Testing bukanlah solusi alternatif dari 

White Box Testing tapi lebih merupakan pelengkap untuk menguji hal-hal yang 

tidak dicakup oleh White Box Testing. Pengujian dapat dilakukan dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang fungsional program melalui kuesioner 

Activitas
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dan perhitungannya. Berikut kerangka dari pertanyaan dari black box testing yang 

dapat dilihat pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Kerangka Pengujian Black Box 

NO 
Deskripsi 

Pengujian 
Prosedur Pengujian 

Data 

Masukkan 

Hasil 

Berhasil 
Tidak 

Berhasil 

Aktor 

1 Menu A     

2 Menu B     

3 Menu C     

4 dst     

 (Sumber: Shalahuddin, 2013) 

2.7 User Acceptance Test 

 Menurut Zarnelly, dkk (2014) user acceptance test yaitu pengujian yang 

dilakukan oleh pengguna dari sistem untuk memastikan fungsi-fungsi yang ada 

pada sistem tersebut telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan user. 

Proses user acceptance test didasarkan pada dokumen requirement yang disepakati 

bersama. Dokumen requirement adalah dokumen yang berisi lingkup pekerjaan 

software yang harus dikembangkan, dengan demikian maka dokumen ini 

semestinya menjadi acuan untuk pengujian. Sedangkan menurut Mutiara, dkk 

(2014) user acceptance test adalah proses pengujian oleh user dan menghasilkan 

dokumen untuk dijadikan bukti bahwa aplikasi yang dikembangkan dapat diterima 

user dan hasil pengujiannya dianggap memenuhi kebutuhan pengguna. User 

Acceptance Test berisikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan 

aplikasi yang akan dilakukan tes.  
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2.8 Arsitektur Android  

2.8.1 Pengenalan Android 

Android menurut Hermawan (2011) merupakan OS Mobile yang tumbuh di 

tengah OS lainnya yang berkembang dewasa ini. OS lainnya seperti Windows 

Mobile, i-Phone OS, Symbian, dan masih banyak lagi juga menawarkan kekayaan 

isi dan keoptimalan berjalan di atas perangkat hardware yang ada. Akan tetapi, OS 

yang ada ini berjalan dengan memprioritaskan aplikasi inti yang dibangun sendiri 

tanpa melihat potensi yang cukup besar dari aplikasi pihak ketiga. Oleh karena itu, 

adanya keterbatasan dari aplikasi pihak ketiga untuk medapatkan data asli ponsel, 

berkomunikasi antar proses serta keterbatasan distribusi aplikasi pihak ketiga untuk 

platform mereka. 

Android menawarkan sebuah lingkungan yang berbeda untuk pengembang. 

Setiap aplikasi memiliki tingkatan yang sama. Android tidak membedakan antara 

aplikasi inti dengan aplikasi pihak ketiga. API yang disediakan menawarkan akses 

ke hardware, maupun data-data ponsel sekalipun, atau data system sendiri. Bahkan 

pengguna dapat menghapus aplikasi inti dan menggantikannya dengan aplikasi 

pihak ketiga. 

2.8.2 Fitur dan Arsitektur Android 

Fitur yang tersedia pada android adalah: 

1. Framework aplikasi: memungkinkan penggunaan dan pemindahan dari 

komponen yang tersedia. 

2. Dalvik virtual machine: virtual machine yang dioptimalkan untuk perangkat 

mobile. 

3. Grafik: grafik 2D dan grafik 3D yang didasarkan pada library OpenGL. 

4. SQLite: untuk penyimpanan data. 

5. Mendukung media: audio, video, dan berbagai format gambar (MPEG4, 

H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, PNG, GIF). 

6. GSM, Bluetooth, EDGE, 3G, and WiFi (tergantung hardware) 

7. Camera, Global Positioning System (GPS), compass, dan accelerometer 

(tergantung hardware).  
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8. Lingkungan pengembangan yang kaya, termasuk emulator, peralatan 

debugging, dan plugin untuk Eclipse IDE. 

2.8.3 Applications 

Lapisan ini adalah lapisan aplikasi, serangkaian aplikasi akan terdapat pada 

perangkat mobile. Aplikasi inti yang telah terdapat pada android termasuk kalender, 

kontak, SMS, dan lain sebagainya. Aplikasi-aplikasi ini ditulis dengan Bahasa 

pemrograman java. 

2.8.4 Application Framework 

Pengembang aplikasi memiliki akses penuh ke android sama dengan 

aplikasi inti yang telah tersedia. Pengembang dapat dengan mudah mengakses 

informasi lokas, mengatur alarm, menambahkan pemberitahuan ke status bar dan 

lain sebagainya. Arsiktektur aplikasi ini dirancang untuk menyederhanakan 

penggunaan kembali komponen, aplikasi apa pun dapat memublikasikan 

kemampuan dan aplikasi laindapat menggunakan kemampuan mereka sesuai 

Batasan keamanan. 

2.8.5 Libraries 

Satu set libraries dalam Bahasa C atau C++ yang digunakan oleh berbagai 

komponen pada system android. 

2.8.6 Android Runtime 

Satu set libraries inti yang menyediakan sebagian besar fungsi yang tersedia 

di libraries inti dari Bahasa pemrograman java. Setiap aplikasi akan berjalan 

sebagai proses sendiri pada Dalvik Virtual Machine (VM). 

2.8.7 Linux Kernel 

Android bergantung pada linux versi 2.6 untuk layanan system inti seperti 

keamanan, manajemen memori, manajemen proses, network stack, dan model 

driver. Kernel juga bertindak sebagai lapisan antara hardware dan seluruh software. 
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2.9 Android Studio 

Untuk membangun aplikasi android diperlukan Integrated Development 

Enviromment (IDE). Aplikasi perangkat lunak yang menyediakan fasilitas lengkap 

untuk programmer computer untuk mengembangkan perangkat lunak. Salah 

satunya yaitu dengan menggunakan android studio. Menurut Felker (2013) android 

studio adalah sebuah IDE dari Google yang diperkenalkan saat event Google I/O 

pada bulan Mei tahun 2013 dan merupakan IDE. Alternative selain IDE Eclipse. 

Dalam website resminya dikatakan bahwa android studio adalah IDE resmi untuk 

mengembangkan aplikasi android, yang berbasis IDE.  

2.10 Profil Sekolah 

Berikut ini akan dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan profil Sekolah TK 

An-Namiroh Pekanbaru, seperti sejarah singkat dan visi-misi sekolah. 

2.10.1 Sejarah Singkat 

Yayasan TK An-Namiroh adalah yayasan yang bergerak di bidang 

pendidikan Islam, yang saat ini mengelola lembaga pendidikan Play Group (PG) at 

TK dan Sekolah Dasar (SD). Yayasan TK An-Namiroh berdiri sejak tahun 1999. 

TK An-Namiroh pusat beralamat di jalan Marsan Sejahtera No. 341 Kelurahan 

Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau. Yayasan TK An-

Namiroh mempunyai 10 cabang di Pekanbaru dan 1 cabang di Dumai. Jumlah 

keseluruhan murid dari yayasan TK An-Namiroh lebih dari 1400 anak dan 150 

guru. 

2.10.2 Visi dan Misi Sekolah 

Adapun Visi dan Misi TK An-Namiroh adalah sebagai berikut: 

1.  Visi:  

Mencetak pemimpin dunia masa depan yang islami, mewujudkan TK An- 

Namiroh yang modern berkualitas dan mampu mengembangkan ilmu 

pengetahuan, membangun generasi pemimpin kelas dunia yang bertaqwa. 
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2.  Misi: 

a. Mewujudkan anak didik yang berkualitas modern dan berkarakter serta 

mampu menjawab tantangan. 

b. Menanamkan dan memantapkan nilai-nilai akidah dan akhlak (moral) 

islami sejak dini. 

c. Membiasakan anak didik menyesuaikan diri dengan lingkungan yang 

positif agar mampu berkembang sesuai bakat dan potensi yang 

dimilikinya. 

2.11 Penelitian Terdahulu  

Tabel penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.5. 

Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu 

No Judul Tahun Oleh Hasil 

1. Marbel: Aplikasi 

Pembelajaran Huruf, 

Angka, dan Objek 

Berbasis Android 

Untuk Anak. 

2016 Oktoverano 

Lengkong, 

Lara 

Adistiara 

Daling, dan 

Cindy 

Jenyffer 

Luntungan 

 

 

 

1. Aplikasi MARBEL 

(Mari Belajar), yang 

merupakan nama dari 

aplikasi pembelajaran 

huruf, angka dan objek 

berbasis Android untuk 

anak.  

2. Aplikasi ini dapat 

digunakan sebagai 

media pembelajaran 

mengenal nama huruf, 

angka, dan nama objek-

objek. 
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Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Judul Tahun Oleh Hasil 

2.  Rancang Bangun 

Aplikasi Pembelajaran 

Anak Usia Dini 

Berbasis Mobile. 

2016 Annah, dan 

Husein 

1. Dengan adanya aplikasi 

pembelajaran umum 

untuk anak usia dini ini, 

diharapkan dapat 

membantu orang tua 

dalam mengatasi 

keterbatasan media 

pembelajaran.  

2. Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa 

dari 103 expected result 

terdapat 103 pengujian 

yang sesuai dengan 

indikator atau sebesar 

100% dan pengujian 

tidak sesuai dengan 

indikator yang 

diharapkan sebanyak 0 

atau sebesar 0%.  

3. Pengembangan 

Aplikasi Pengenalan 

Huruf, Angka, dan 

Warna Untuk Anak 

Usia Dini. 

2014 Nurul 

Fitriyani, 

Dewi 

Tresnawati, 

dan Nahdi 

Hadiyanto 

1. Penambahan materi 

bahasa inggris dalam 

aplikasi sudah 

dilakukan dalam 

melengkapi fitur 

aplikasi. 

2. Berdasarkan pengujian 

yang telah dilakukan, 

aplikasi pengenalan 

huruf, angka dan warna 

ini telah berfungsi 

dengan baik. 
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Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Judul Tahun Oleh Hasil 

4.  Rancang Bangun 

Aplikasi Pembelajaran  

Untuk Anak Umur 6 – 

9 Tahun  

Berbasis Android. 

2016 Iwayan S. A. 

Mukhti, Arie 

S.M. 

Lumenta, dan 

Brave A. 

Sugiarso. 

1.  Aplikasi pembelajaran 

memberikan tambahan 

pengetahuan bahasa 

inggris dan memberikan 

alternatife 

pembelajaran yang 

berbeda kepada anak 

umur 6 – 9.  

2.  Anak – anak mampu 

menggunakan aplikasi 

pembelajaran dengan 

baik dan juga anak – 

anak terlihat senang dan 

tertarik memainkan 

aplikasi pembelajaran 

dengan bimbingan 

orang tua pada awal 

penggunaan aplikasi.  

5. Aplikasi Media 

Pembelajaran Tematik 

Untuk Anak TK 

Berbasis Android. 

2015 Y. Haryo 

Sulistyanto 

Sunaryo, I 

Putu Agung 

Bayupati, 

dan Ni 

Kadek Dwi 

Rusjayanthi 

1.   Aplikasi ini dapat 

menjadi salah satu 

aplikasi pembelajaran 

tematik yang menarik 

dan dapat digunakan 

oleh semua anak TK 

dengan konten yang 

telah disesuaikan bagi 

pengguna. berdasarkan 

salah satu buku tematik 

anak TK.  

 

 


